
Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników  
niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 

 

Formularz nr 1 

 

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA  

NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM 

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 

Ocena pracownika administracyjnego i bibliotecznego 

 

I. Dane dotyczące ocenianego pracownika 

 

Dane osobowe pracownika: 

Nazwisko i imię: ..................................................................................................................... 

Jednostka organizacyjna SGH: ..…....................................................................................... 

Zajmowane stanowisko: ........................................................................................................ 

Wykształcenie: 

        wyższe magisterskie     policealne   zasadnicze zawodowe 

        wyższe licencjackie   średnie   podstawowe 

Uzyskane uprawnienia i ukończone od ostatniej oceny: kursy, szkolenia, szkoły, studia 

i inne formy kształcenia:  

 

 

Staż pracy w SGH:   .........................       Staż pracy ogółem:   .......................... 

Data ostatniej oceny:  .......................       Wynik ostatniej oceny:  ...................... 

Lp. Nazwa / zakres 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  



 

II. Oceny cząstkowe i ocena łączna 

 

Proszę przeczytać kryteria ocen i zaznaczyć symbolem X odpowiednią rubrykę  

w skali ocen. 

Skala oceny: 

5 - ocena zdecydowanie powyżej oczekiwań; pracownik wyraźnie wyróżnia się spośród 

innych, przewyższa oczekiwania; 

4 -  ocena powyżej oczekiwań; pracownik osiąga dobre rezultaty pracy, całkowicie 

spełnia oczekiwania; 

3 -  ocena zgodna z oczekiwaniami; pracownik spełnia oczekiwania na poziomie 

zadowalającym; 

2 -  ocena poniżej oczekiwań; pracownik spełnia niektóre oczekiwania; 

1 -  ocena zdecydowanie poniżej oczekiwań; pracownik nie spełnia oczekiwań. 

 

Kryteria oceny 
Skala ocen  

 samoocena pracownika ocena przełożonego 

1. Kwalifikacje 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.1. Przygotowanie teoretyczne do 
wykonywania zadań 

          

1.2. Znajomość programów 
komputerowych na 
zajmowanym stanowisku  

          

1.3. Znajomość przepisów 
prawnych związanych z pracą 
na zajmowanym stanowisku 

          

1.4. Znajomość przepisów 
bezpieczeństwa pracy 
wymaganych na danym 
stanowisku 

          

Razem   

 

Stopień znajomości języków obcych (wypełnić, jeśli dotyczy)  

język ………………….................. 

wymagany:  podstawowy  komunikatywny  płynny 



posiadany:  podstawowy  komunikatywny  płynny 

język ………………….................. 

wymagany:  podstawowy  komunikatywny  płynny 

posiadany:  podstawowy  komunikatywny  płynny 

 

Kryteria oceny 

Skala ocen 

 samoocena pracownika ocena przełożonego 

2. Sposób realizacji zadań 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

2.1. Wywiązywanie się  
z obowiązków wynikających 
z zakresu czynności 

          

2.2. Staranność wykonywanych 
zadań, profesjonalizm 

          

2.3. Znajomość i przestrzeganie 
zasad postępowania 
określonych w regulacjach 
wewnętrznych 

          

2.4. Sposób obsługi klienta 
wewnętrznego 

          

2.5. Sposób obsługi klienta 
zewnętrznego 

          

2.6. Terminowość wykonywania 
zadań 

          

2.7. Wykonywanie poleceń 
przełożonego i stosunek do 
wykonywanych poleceń  

          

2.8. Efektywne wykorzystywanie 
czasu pracy 

          

2.9. Przestrzeganie zasad ochrony 
informacji 

          

Razem   

 

 
 
 
 



Kryteria oceny 

Skala ocen 

 samoocena pracownika ocena przełożonego 

3. Umiejętności 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

3.1. Umiejętność podejmowania 
decyzji 

          

3.2. Umiejętności analityczno-
syntetyczne. Poprawność 
interpretowania informacji 
oraz formułowania na ich 
podstawie logicznych 
wniosków 

          

3.3.Sposób realizacji zadań  
w sytuacjach trudnych, 
stresujących np. napięte 
terminy, skomplikowane 
zadania, trudni klienci 

          

3.4.Umiejętność ekonomicznego 
i efektywnego wykorzystania 
zasobów i środków 

          

3.5.Umiejętność skutecznej 
komunikacji interpersonalnej 
(jasne i precyzyjne 
przekazywanie informacji  
i odbiór informacji zwrotnej) 

          

Razem   

 

Kryteria oceny 

Skala ocen 

 samoocena pracownika ocena przełożonego 

4. Postawy i zachowania 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

4.1.   Samodzielność           

4.2.   Konsekwencja w działaniu           

4.3.   Odpowiedzialność           

4.4.   Kultura osobista           

4.5.   Etyczne postępowanie           



4.6.   Dbałość o wizerunek Uczelni           

4.7.   Doskonalenie kompetencji, 
chęć szkolenia, otwartość na 
wiedzę 

          

4.8.   Dbanie o pozytywną 
atmosferę w pracy 

          

4.9.  Dbałość o narzędzia pracy             

4.10. Inicjatywa i otwartość na 
zmiany 

          

4.11. Dbałość o ubiór i wygląd  
w miejscu pracy 

          

4.12. Współpraca w zespole           

Razem   

 

Kryteria 
Suma punktów 

ocena pracownika 
Suma punktów 

ocena przełożonego 

Kwalifikacje   

Sposób realizacji zadań   

Umiejętności   

Postawy i zachowania   

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW   

 
 

 

III. Ocena końcowa 

 

Ocenę należy wystawić na podstawie uzyskanej punktacji przełożonego, zgodnie ze 

skalą ocen. 



 

Przyznaję okresową ocenę pracownika: 

 

 ...............................................................................................................................................  

 

……………………… ……………………… ……………………… 

(miejscowość) (data) (podpis oceniającego) 
 

 

 

Uwagi i wnioski oceniającego (mocne, słabe strony pracownika, znaczące osiągnięcia): 

 

 

 

 

Zapoznałem(-am) się z oceną  

 

……………………… ……………………… ……………………… 

(miejscowość) (data) (podpis ocenianego) 
 

 

Pracownikowi przysługuje prawo wniesienia odwołania od oceny w terminie 7 dni od daty 

zapoznania się z oceną.  

Skala ocen  

Suma punktów Uzyskana ocena Ocena opisowa 

30 – 54 
zdecydowanie 
poniżej oczekiwań 

pracownik nie spełnia oczekiwań 

55 – 78  poniżej oczekiwań pracownik spełnia niektóre oczekiwania 

79 – 102 
zgodnie  
z oczekiwaniami 

pracownik spełnia oczekiwania 
zadowalająco 

103 – 126  powyżej oczekiwań 
pracownik osiąga dobre rezultaty pracy, 
całkowicie spełnia oczekiwania 

127 – 150  
zdecydowanie 
powyżej oczekiwań 

pracownik wyraźnie wyróżnia się spośród 
innych, przewyższa oczekiwania 

 

 



 

IV. Wnioski kadrowe 

 

Biorąc pod uwagę ocenę poszczególnych kryteriów oraz ocenę całościową, uważam za 

wskazane: 

1. Pozostawić pracownika na dotychczasowym stanowisku. 

2. Zawrzeć kolejną umowę o pracę na czas określony/nieokreślony (niepotrzebne skreślić). 

3. Zaproponować przeniesienie, w miarę możliwości, na inne stanowisko odpowiadające 

kwalifikacjom pracownika  

 ...........................................................................................................................................  

4. Pozostawić pracownika na dotychczas zajmowanym stanowisku z równoczesnym 

nałożeniem na niego obowiązku: 

 poprawy jakości pracy w zakresie ................................................................................  

 podniesienia / uzupełnienia kompetencji w zakresie  ..................................................  

w terminie do dnia ........................................................................................................  

Jako formę proponuję: 

 .......................................................................................................................................  

5. Ująć w rezerwie kadrowej. 

6. Inne  ...................................................................................................................................  

 

……………………… ……………………… ……………………… 

(miejscowość) (data) (podpis oceniającego) 

 
 

 

V. Informacje dodatkowe (pracownik wypełnia dobrowolnie) 

 

1. Czy istnieją umiejętności, których nabycie pozwoliłoby Pani/Panu na sprawniejsze 

wykonywanie powierzonych obowiązków? Jeśli tak, prosimy je wymienić  

i zaproponować sposób, w jaki można je zdobyć? 

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

2. Czy Pani/Pana zdaniem Pani/Pana wiedza, doświadczenie, umiejętności są 

wykorzystywane w pracy? W jaki sposób można je wykorzystać lepiej? 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  



 ..........................................................................................................................................  

3. Czy jest jakiś zakres pracy, z którym sobie Pani/Pan nie radzi? Czy są takie, które 

wymagają dużo wysiłku i zaangażowania? Czy w związku z tym potrzebne są 

Pani/Panu dodatkowe szkolenia, praktyka, pomoc współpracowników, inne? 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

4. Czy Pani/Pana zdaniem, biorąc pod uwagę Pani/Pana kompetencje, jest jakiś zakres 

pracy w Uczelni, którego wykonywanie przyniosłoby Pani/Panu większą satysfakcję 

niż dotychczas wykonywane zadania? 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

5. Czy brakuje Pani/Panu narzędzi pracy, których posiadanie pozwoliłoby na 

sprawniejsze wykonywanie powierzonych obowiązków? Jeśli tak, prosimy je wymienić 

i uzasadnić.  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

6. Czy napotyka Pani/Pan na bariery w pracy, które nie pozwalają na sprawne 

wykonywanie powierzonych obowiązków? Jeśli tak, prosimy je wymienić i uzasadnić.  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

7. Co by Pani/Pan zmieniła/zmienił w pracy jednostki, w której Pani/Pan pracuje, aby było 

można pracować z większym zadowoleniem i zaangażowaniem?  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 

……………………… ……………………… ……………………… 

(miejscowość) (data) (podpis ocenianego) 



Formularz nr 2 

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA  

NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM 

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 

Ocena pracownika fizycznego 

 

I. Dane dotyczące ocenianego pracownika 

 

Dane osobowe pracownika: 

Nazwisko i imię: ......................................................................................................................  

Jednostka organizacyjna SGH:  .............................................................................................  

Zajmowane stanowisko: .........................................................................................................  

Wykształcenie: 

        policealne    zasadnicze zawodowe 

        średnie    podstawowe 

Uzyskane uprawnienia i ukończone od ostatniej oceny: kursy, szkolenia, szkoły, studia  

i inne formy kształcenia:  

 

 

Staż pracy w SGH:     .............................. Staż pracy ogółem:       .......................... 

Data ostatniej oceny:  .............................. Wynik ostatniej oceny:  .......................... 

 

 

 

 

Lp. Nazwa / zakres 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  



 

II. Oceny cząstkowe i ocena łączna 

 

Proszę przeczytać kryteria ocen i zaznaczyć symbolem X odpowiednią rubrykę  

w skali ocen. 

Skala oceny: 

5 -  ocena zdecydowanie powyżej oczekiwań; pracownik wyraźnie wyróżnia się spośród 

innych, przewyższa oczekiwania; 

4 -  ocena powyżej oczekiwań; pracownik osiąga dobre rezultaty pracy, całkowicie 

spełnia oczekiwania; 

3 -  ocena zgodna z oczekiwaniami; pracownik spełnia oczekiwania na poziomie 

zadowalającym; 

2 -  ocena poniżej oczekiwań; pracownik spełnia niektóre oczekiwania; 

1 -  ocena zdecydowanie poniżej oczekiwań; pracownik nie spełnia oczekiwań. 

 

Kryteria oceny 

Skala ocen 

samoocena pracownika ocena przełożonego 

1. Kwalifikacje 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.1. Przygotowanie teoretyczne do 
wykonywania zadań 

          

1.2. Znajomość specyficznych 
procedur związanych z pracą 
na zajmowanym stanowisku 

          

1.3. Znajomość przepisów 
bezpieczeństwa pracy 
wymaganych na danym 
stanowisku   

          

Razem   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kryteria oceny 

Skala ocen 

 samoocena pracownika ocena przełożonego 

2. Sposób realizacji zadań 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

2.1. Wywiązywanie się  
z obowiązków wynikających  
z zakresu czynności 

          

2.2. Staranność wykonywanych 
zadań, profesjonalizm 

          

2.3. Znajomość i przestrzeganie 
zasad postępowania 
określonych w regulacjach 
wewnętrznych 

          

2.4. Sposób obsługi klienta 
wewnętrznego 

          

2.5. Sposób obsługi klienta 
zewnętrznego 

          

2.6. Terminowość wykonywania 
zadań 

          

2.7. Wykonywanie poleceń 
przełożonego i stosunek do 
wykonywanych poleceń  

          

2.8. Efektywne wykorzystywanie 
czasu pracy 

          

Razem   

 
Posiadane specjalne uprawnienia (wypełnić, jeśli dotyczy) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………….………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 



Kryteria oceny 

Skala ocen 

 samoocena pracownika ocena przełożonego 

3. Umiejętności 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

3.1. Umiejętność podejmowania 
decyzji 

          

3.2. Zdolność logicznego myślenia           

3.3. Sposób realizacji zadań  
w sytuacjach trudnych, 
stresujących np. napięte terminy, 
skomplikowane zadania, trudni 
klienci 

          

3.4. Umiejętność ekonomicznego  
i efektywnego wykorzystania 
zasobów i środków 

          

3.5. Umiejętność skutecznej 
komunikacji interpersonalnej 
(jasne i precyzyjne 
przekazywanie informacji i odbiór 
informacji zwrotnej) 

          

Razem   

 

Kryteria oceny 

Skala ocen 

 samoocena pracownika ocena przełożonego 

4. Postawy i zachowania 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

4.1. Samodzielność           

4.2. Konsekwencja w działaniu           

4.3. Odpowiedzialność           

4.4. Kultura osobista           

4.5. Etyczne postępowanie           

4.6. Dbałość o wizerunek Uczelni           



4.7. Doskonalenie kompetencji, chęć 
szkolenia, otwartość na wiedzę 

          

4.8. Dbanie o pozytywną atmosferę 
w pracy 

          

4.9. Dbałość o narzędzia pracy             

4.10. Inicjatywa i otwartość na zmiany           

4.11. Dbałość o ubiór i wygląd  
w miejscu pracy 

          

4.12. Współpraca w zespole           

Razem   

 

Kryteria 
Suma punktów 

ocena pracownika 
Suma punktów 

ocena przełożonego 

Kwalifikacje   

Sposób realizacji zadań   

Umiejętności   

Postawy i zachowania   

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW   

 

 

III. Ocena końcowa 

 

Ocenę należy wystawić na podstawie uzyskanej punktacji przełożonego, zgodnie ze 

skalą ocen.  

 

Przyznaję okresową ocenę pracownika: 

  

 ...............................................................................................................................................  

 

……………………… ……………………… ……………………… 

(miejscowość) (data) (podpis oceniającego) 
 

 



 

Uwagi i wnioski oceniającego (mocne, słabe strony pracownika, znaczące osiągnięcia): 

 

 

 

 

Zapoznałem(-am) się z oceną  

 

 

……………………… ……………………… ……………………… 

(miejscowość) (data) (podpis ocenianego) 
 

 

Pracownikowi przysługuje prawo wniesienia odwołania od oceny w terminie 7 dni od daty 

zapoznania się z oceną.  

 

Skala ocen 

Suma punktów Uzyskana ocena Ocena opisowa 

28 – 52 
zdecydowanie 
poniżej oczekiwań 

pracownik nie spełnia oczekiwań 

53 – 74 poniżej oczekiwań pracownik spełnia niektóre oczekiwania 

75 – 96 
zgodnie  
z oczekiwaniami 

pracownik spełnia oczekiwania 
zadowalająco 

97 – 118 powyżej oczekiwań 
pracownik osiąga dobre rezultaty pracy, 
całkowicie spełnia oczekiwania 

119 – 140 
zdecydowanie 
powyżej oczekiwań 

pracownik wyraźnie wyróżnia się spośród 
innych, przewyższa oczekiwania 

 

 

IV. Wnioski kadrowe 

 

Biorąc pod uwagę ocenę poszczególnych kryteriów oraz ocenę całościową, uważam za 

wskazane: 

1. Pozostawić pracownika na dotychczasowym stanowisku. 

2. Zawrzeć kolejną umowę o pracę na czas określony/nieokreślony (niepotrzebne skreślić). 



3. Zaproponować przeniesienie, w miarę możliwości, na inne stanowisko odpowiadające 

kwalifikacjom pracownika 

 ...........................................................................................................................................  

4. Pozostawić pracownika na dotychczas zajmowanym stanowisku z równoczesnym 

nałożeniem na niego obowiązku: 

 poprawy jakości pracy w zakresie ................................................................................  

 podniesienia / uzupełnienia kompetencji w zakresie  ..................................................  

w terminie do dnia ........................................................................................................  

Jako formę proponuję ....................................................................................................  

5.  Ująć w rezerwie kadrowej  

6.  Inne  ...................................................................................................................................  

 

……………………… ……………………… ……………………… 

(miejscowość) (data) (podpis oceniającego) 

 

 

V. Informacje dodatkowe (pracownik wypełnia dobrowolnie) 

 

1. Czy istnieją umiejętności, których nabycie pozwoliłoby Pani/Panu na sprawniejsze 

wykonywanie powierzonych obowiązków? Jeśli tak, prosimy je wymienić  

i zaproponować sposób, w jaki można je zdobyć? 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

2. Czy Pani/Pana zdaniem Pani/Pana wiedza, doświadczenie, umiejętności są 

wykorzystywane w pracy? W jaki sposób można je wykorzystać lepiej? 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

3. Czy jest jakiś zakres pracy, z którym sobie Pani/Pan nie radzi? Czy są takie, które 

wymagają dużo wysiłku i zaangażowania? Czy w związku z tym potrzebne są 

Pani/Panu dodatkowe szkolenia, praktyka, pomoc współpracowników, inne? 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  



4. Czy Pani/Pana zdaniem, biorąc pod uwagę Pani/Pana kompetencje, jest jakiś zakres 

pracy w Uczelni, którego wykonywanie przyniosłoby Pani/Panu większą satysfakcję 

niż dotychczas wykonywane zadania? 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

5. Czy brakuje Pani/Panu narzędzi pracy, których posiadanie pozwoliłoby na 

sprawniejsze wykonywanie powierzonych obowiązków? Jeśli tak, prosimy je wymienić 

i uzasadnić.  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

6. Czy napotyka Pani/Pan na bariery w pracy, które nie pozwalają na sprawne 

wykonywanie powierzonych obowiązków? Jeśli tak, prosimy je wymienić i uzasadnić.  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

7. Co by Pani/Pan zmieniła/zmienił w pracy jednostki, w której Pani/Pan pracuje, aby 

było można pracować z większym zadowoleniem i zaangażowaniem?  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 

……………………… ……………………… ……………………… 

(miejscowość) (data) (podpis ocenianego) 

  



Formularz nr 3 

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA  

NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM 

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 

 

Ocena kierownika jednostki administracyjnej 

 

I. Dane dotyczące ocenianego pracownika 

 

Dane osobowe pracownika: 

Nazwisko i imię:  .....................................................................................................................  

Jednostka organizacyjna SGH:  .............................................................................................  

Zajmowane stanowisko:  ........................................................................................................  

Wykształcenie: 

        wyższe magisterskie   policealne     

         wyższe licencjackie      średnie     

Uzyskane uprawnienia i ukończone od ostatniej oceny: kursy, szkolenia, szkoły, studia i 

inne formy kształcenia:  

 

 

Staż pracy w SGH:     ..............................   Staż pracy ogółem:   ........................... 

Data ostatniej oceny:  ..............................       Wynik ostatniej oceny: ........................ 

 

 

 

Lp. Nazwa / zakres 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  



 

II. Oceny cząstkowe i ocena łączna 

 

Proszę przeczytać kryteria ocen i zaznaczyć symbolem X odpowiednią rubrykę  

w skali ocen. 

Skala oceny: 

5 -  ocena zdecydowanie powyżej oczekiwań; pracownik wyraźnie wyróżnia się spośród 

innych, przewyższa oczekiwania; 

4 -  ocena powyżej oczekiwań; pracownik osiąga dobre rezultaty pracy, całkowicie 

spełnia oczekiwania; 

3 -  ocena zgodna z oczekiwaniami; pracownik spełnia oczekiwania na poziomie 

zadowalającym; 

2 -  ocena poniżej oczekiwań; pracownik spełnia niektóre oczekiwania; 

1 -  ocena zdecydowanie poniżej oczekiwań; pracownik nie spełnia oczekiwań. 

 

Kryteria oceny 

Skala ocen 

 samoocena pracownika ocena przełożonego 

1. Kwalifikacje 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.1. Przygotowanie teoretyczne 
do wykonywania zadań 

          

1.2. Znajomość programów 
komputerowych na 
zajmowanym stanowisku 

          

1.3. Znajomość przepisów 
prawnych związanych 
z pracą na zajmowanym 
stanowisku 

          

1.4. Znajomość przepisów 
bezpieczeństwa pracy 
wymaganych na danym 
stanowisku 

          

Razem   

 

 



Stopień znajomości języków obcych (wypełnić, jeśli dotyczy)  

język ………………….................. 

wymagany:  podstawowy  komunikatywny  płynny 

posiadany:  podstawowy  komunikatywny  płynny 

język ………………….................. 

wymagany:  podstawowy  komunikatywny  płynny 

posiadany:  podstawowy  komunikatywny  płynny 

 

 

Kryteria oceny 

Skala ocen 

 samoocena pracownika ocena przełożonego 

2. Sposób realizacji zadań 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

2.1. Wywiązywanie się z 
obowiązków wynikających 
z zakresu czynności 

          

2.2.  Dokładne i precyzyjne 
określenie celów oraz ram 
czasowych działania 

          

2.3. Staranność 
wykonywanych zadań, 
profesjonalizm 

          

2.4. Znajomość i 
przestrzeganie zasad 
postępowania 
określonych w regulacjach 
wewnętrznych 

          

2.5. Sposób obsługi klienta 
wewnętrznego 

          

2.6. Sposób obsługi klienta 
zewnętrznego 

          

2.7. Terminowość 
wykonywania zadań 

          

2.8. Wykonywanie poleceń 
przełożonego i stosunek 
do wykonywanych 
poleceń  

          



2.9. Efektywne 
wykorzystywanie czasu 
pracy 

          

2.10. Przestrzeganie zasad 
ochrony informacji 

          

Razem   

 

Kryteria oceny 

Skala ocen 

 samoocena pracownika ocena przełożonego 

3. Umiejętności 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

3.1. Umiejętność podejmowania 
decyzji 

          

3.2. Planowanie, kontrola  
i ocena realizacji zadań 

          

3.3. Pełne wykorzystanie 
potencjału podwładnych, 
delegowanie zadań 

          

3.4. Umiejętności analityczno-
syntetyczne. Poprawność 
interpretowania informacji 
oraz formułowania na ich 
podstawie logicznych 
wniosków 

          

3.5. Sposób realizacji zadań w 
sytuacjach trudnych, 
stresujących np. napięte 
terminy, skomplikowane 
zadania, trudni klienci 

          

3.6. Umiejętność 
ekonomicznego i 
efektywnego wykorzystania 
zasobów i środków 

          

3.7. Umiejętność skutecznej 
komunikacji interpersonalnej 
(jasne i precyzyjne 
przekazywanie informacji i 
odbiór informacji zwrotnej) 

          



3.8. Efektywna ocena  
i motywowanie 
podwładnych 

          

Razem   

 

Kryteria oceny 

Skala ocen 

 samoocena pracownika ocena przełożonego 

4. Postawy i zachowania 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

4.1. Samodzielność           

4.2. Konsekwencja w działaniu           

4.3.  Odpowiedzialność           

4.4. Kultura osobista           

4.5. Etyczne postępowanie           

4.6.  Dbałość o wizerunek 
Uczelni 

          

4.7. Doskonalenie kompetencji, 
chęć szkolenia, otwartość 
na wiedzę 

          

4.8. Asertywność           

4.9. Współpraca w zespole           

4.10. Rozwiązywanie konfliktów 
w zespole 

          

4.11. Dbanie o pozytywną 
atmosferę w pracy 

          

4.12. Dbałość o narzędzia pracy            

4.13. Inicjatywa i otwartość na 
zmiany 

          



4.14. Dbałość o ubiór i wygląd  
w miejscu pracy 

          

Razem   

 

Kryteria 
Suma punktów 

ocena pracownika 
Suma punktów 

ocena przełożonego 

Kwalifikacje   

Sposób realizacji zadań   

Umiejętności   

Postawy i zachowania   

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW   

 

 

III. Ocena końcowa 

 

Ocenę należy wystawić na podstawie uzyskanej punktacji przełożonego, zgodnie ze 

skalą ocen. 

 

 

Przyznaję okresową ocenę pracownika: 

  

 ...............................................................................................................................................  

 

……………………… ……………………… ……………………… 

(miejscowość) (data) (podpis oceniającego) 
 

 

 

Uwagi i wnioski oceniającego (mocne, słabe strony pracownika, znaczące osiągnięcia): 

 

 

 



 

Zapoznałem(-am) się z oceną  

 

 

……………………… ……………………… ……………………… 

(miejscowość) (data) (podpis ocenianego) 
 

 

Pracownikowi przysługuje prawo wniesienia odwołania od oceny w terminie 7 dni od daty 

zapoznania się z oceną.  

Skala ocen 

Suma punktów Uzyskana ocena Ocena opisowa 

36 – 64 
zdecydowanie 
poniżej oczekiwań 

pracownik nie spełnia oczekiwań 

65 – 93 poniżej oczekiwań pracownik spełnia niektóre oczekiwania 

94 – 122 
zgodnie  
z oczekiwaniami 

pracownik spełnia oczekiwania 
zadowalająco 

123 – 151 powyżej oczekiwań 
pracownik osiąga dobre rezultaty pracy, 
całkowicie spełnia oczekiwania 

152 – 180 
zdecydowanie 
powyżej oczekiwań 

pracownik wyraźnie wyróżnia się spośród 
innych, przewyższa oczekiwania 

 

 

IV. Wnioski kadrowe 

 

Biorąc pod uwagę ocenę poszczególnych kryteriów oraz ocenę całościową, uważam za 

wskazane: 

1. Pozostawić pracownika na dotychczasowym stanowisku. 

2. Zawrzeć kolejną umowę o pracę na czas określony/nieokreślony (niepotrzebne skreślić). 

3. Zaproponować przeniesienie, w miarę możliwości, na inne stanowisko odpowiadające 

kwalifikacjom pracownika 

 ...........................................................................................................................................  

4. Pozostawić pracownika na dotychczas zajmowanym stanowisku z równoczesnym 

nałożeniem na niego obowiązku: 

 poprawy jakości pracy w zakresie ................................................................................  

 podniesienia / uzupełnienia kompetencji w zakresie  ..................................................  



w terminie do dnia ........................................................................................................  

Jako formę proponuję ....................................................................................................  

5.  Ująć w rezerwie kadrowej  

6.  Inne  ..................................................................................................................................  

 

……………………… ……………………… ……………………… 

(miejscowość) (data) (podpis oceniającego) 

 

 

V. Informacje dodatkowe (pracownik wypełnia dobrowolnie) 

 

1. Czy istnieją umiejętności, których nabycie pozwoliłoby Pani/Panu na sprawniejsze 

wykonywanie powierzonych obowiązków? Jeśli tak, prosimy je wymienić  

i zaproponować sposób, w jaki można je zdobyć? 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

2. Czy Pani/Pana zdaniem Pani/Pana wiedza, doświadczenie, umiejętności są 

wykorzystywane w pracy? W jaki sposób można je wykorzystać lepiej? 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

3. Czy jest jakiś zakres pracy, z którym sobie Pani/Pan nie radzi? Czy są takie, które 

wymagają dużo wysiłku i zaangażowania? Czy w związku z tym potrzebne są 

Pani/Panu dodatkowe szkolenia, praktyka, pomoc współpracowników, inne? 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

4. Czy Pani/Pana zdaniem, biorąc pod uwagę Pani/Pana kompetencje, jest jakiś zakres 

pracy w Uczelni, którego wykonywanie przyniosłoby Pani/Panu większą satysfakcję 

niż dotychczas wykonywane zadania? 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  



5. Czy brakuje Pani/Panu narzędzi pracy, których posiadanie pozwoliłoby na 

sprawniejsze wykonywanie powierzonych obowiązków? Jeśli tak, prosimy je wymienić 

i uzasadnić.  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

6. Czy napotyka Pani/Pan na bariery w pracy, które nie pozwalają na sprawne 

wykonywanie powierzonych obowiązków? Jeśli tak, prosimy je wymienić i uzasadnić.  

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

7. Co by Pani/Pan zmieniła/zmienił w pracy jednostki, w której Pani/Pan pracuje, aby było 

można pracować z większym zadowoleniem i zaangażowaniem?  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 

……………………… ……………………… ……………………… 

(miejscowość) (data) (podpis ocenianego) 

 


